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Záznam z otvárania a vyhodnotenia ponúk 
 

1. Názov zákazky: Rehabilitačno-relaxačný pavilón - FV lokálny zdroj elektriny 

 

2. Dotovaná osoba – identifikácia potenciálneho prijímateľa NFP: 

 

 Obchodné meno: BAD, s.r.o. 

 Sídlo:  Letecká 19, Sliač 962 31 

 IČO:                       31631045   

 DIČ:  2021105251  

 Kontaktné údaje:  Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 

 Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská 

 Telefón:   0903 373 414  

 

3. Stručný opis a rozsah zákazky – predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky technológie lokálneho 

fotovoltického zdroja elektrickej energie – Rehabilitačno-relaxačný pavilón - FV lokálny zdroj 

elektriny  

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):  tovar 

5. Kód CPV:      31712331-9 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  nerelevantné (nad 100 000 EUR bez DPH) 

7. Žiadosť/projekt: kód ITMS2014+: --- 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1 a  

 identifikovanie podkladov, na základe ktorých  

 boli ponuky vyhodnocované:  prieskum trhu (oslovenie potenc. dodávateľov 

a vyhodnotenie predložených ponúk), 

  Výzva na predloženie cenovej ponuky 

s prílohami zo dňa 19.1.2023.  

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  cena celkom za celý predmet obstarávania 

v EUR bez DPH 

 

 

 

                                                
1 Uviesť aký:  a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru / 
služby / práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH. 
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10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

Zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov4 a dátum ich oslovenia: 

 

Názov, sídlo, IČO osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

1. OSMONT elektromontáže, s. r. o., 
Mládežnícka 108, 017 01 Považská 
Bystrica 

19.1.2023 e-mailom áno áno 

2. ANGI Trade s.r.o., Ďanová 6, 038 
42 Príbovce   

19.1.2023 e-mailom áno áno 

3. EasySun, s.r.o., Slottova 942/4, 
015 01 Rajec 

19.1.2023 e-mailom áno áno 

 
Pred odoslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky dňa 19.1.2023 bolo overené, že oslovení 
potenciálni dodávatelia sú oprávnení realizovať predmet zákazky na: www.orsr.sk: 
 
1. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=219726&SID=6&P=0  
2. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=268808&SID=5&P=0  
3. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=156688&SID=5&P=0  

 

11. Zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/spôsob 

predloženia 

Návrh na plnenie 
kritéria6 - v EUR 

bez DPH 

Poradie 
uchádzača 

1. EasySun, s.r.o., Slottova 942/4, 
015 01 Rajec 

Dňa 19.1.2023 
o 23:49 hod. 

e-mailom 
222 534,80 2. 

2. OSMONT elektromontáže, s. r. 
o., Mládežnícka 108, 017 01 
Považská Bystrica 

Dňa 22.1.2023 
o 15:36 hod. 

e-mailom 
 

212 306,20 1. 

3. ANGI Trade s.r.o., Ďanová 6, 
038 42 Príbovce   

Dňa 27.1.2023 
o 11:57 hod. 

e-mailom 
 

236 735,00 3. 

 

12. Kritérium na vyhodnotenie: cena celkom v EUR bez DPH. 

 

                                                
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 



3 

13. Nakoľko bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ v súlade s Jednotnou príručkou pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pristúpil k 

vyhodnoteniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splneniu podmienok účasti po 

vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk iba v prípade dodávateľa, 

ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 
 
 
Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača 

umiestneného s cenou v EUR bez DPH na prvom mieste: 

 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Splnenie požiadaviek 
na predmet zákazky 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti7 

Splnené/nesp
lnené/žiadosť 
o vysvetlenie 

1. OSMONT 

elektromontáže, s. r. o., 

Mládežnícka 108, 017 

01 Považská Bystrica 

Splnené – porovnanie 

položiek a požadovaných 

min. parametrov 

s predloženou ponukou,  

Splnené - oprávnenie 

dodávať tovar: áno – 

overené aj 

v dostupnom registri na 

www.orsr.sk 

Splnené 

 

Zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

- - - - 
 

a) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: --- 

14. Ponuka umiestnená s cenou 212 306,20 v EUR bez DPH na prvom mieste od spoločnosti 

OSMONT elektromontáže, s. r. o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica spĺňa minimálne 

požiadavky na predmet obstarávania, spoločnosť OSMONT elektromontáže, s. r. o., 

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica spĺňa podmienku účasti – oprávnenie na dodanie 

predmetu zákazky. Môže sa pristúpiť k úplnému vyhodnoteniu. 

15. Identifikácia úspešného uchádzača: OSMONT elektromontáže, s. r. o., Mládežnícka 108, 017 

01 Považská Bystrica 

16. Cena úspešnej ponuky bez DPH: 212 306,20 EUR 

                                                
7 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na predmet 
zákazky). 
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s 
hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.). 
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17. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné 

18. Spôsob vzniku záväzku9: Zmluva o dielo/Obchodný zákonník 

19. Podmienky realizácie zmluvy10: lehota plnenia: do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na 

plnenie/resp. objednávky zhotoviteľovi 

 Miesto realizácie: BAD, s.r.o., Rehabilitačno-relaxačný pavilón, hotel Kaskády 

 k.ú. Hájniky, Sliač, parcela KN-C 753/30 

 
Záver:        

Úspešný uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS, podľa zákona NRSR 

č. 315/2016 Z.Z.), čo bolo overené v dostupnom registri na www.rpvs.gov.sk a bude vyzvaný na 

predloženie predpísaného počtu rovnopisov zmluvy o dielo.  

Neúspešní uchádzači budú informovaní o tom, že sú neúspešní spolu s identifikáciou úspešného 

uchádzača.  

Nebol zistený konflikt záujmov. 

 

20. Dátum a čas otvárania predložených ponúk:  27.1.2023 o 16:30 hod.  

 

21. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:   

Ing. Beáta Topoľská 

  

Dňa 27.1.2023      ...................................................... 

                                                
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
10 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 


